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B,59 k

BÎEKAÇ SÖZ

Bektailik; hiç üphesiz devrini ikmâl etmi ve

bugün için ihyasmda hiçbir lüzum ve fayda olmyan
manevî - içtimaî bir müessesedir. Fakat bu

;
bektaili-

in genel olarak Türk sosyal ve tefekkür' tarihi çer-

çevesindeki öenemii rolünü inkâr etmek demek deil-

dir,

Bektailik; zarif nükteleri, zeki ve müstehzi fk-

ralar, sade dil bakmndan deil, müdafaaa ettii

inanç bakmndan da çok dikkate ayan nefesleri;

hülâsa topyekün edebiyat ile idrâk ve iradeyi körle-

ten, imam tahakküm ve tasallut vastas haline geti-

ren taassupla, kaba ve ham sofulukla asrlar boyunca

mücadele etmitir. Bektai edebiyatnn bu mevzudaki

münakaas, ilmî salâhiyetleri dünyaca tannm olan

otoriteler tarafndan yaplm ve bu sayfa artk ka-

patlmtr.

Son otuz yl içinde, Türk matbuatnda Bektailik

hakknda yaynlanan eserlerin says hayli bir yekûn
tutmaktadr. Biz bu küçük kitapla yeni bir iddiaya

kalkm deiliz. Türk tefekkür tarihinde Bektailik

edebiyatnn çok önemh bir yer tuttuuna kani olan-

lar gibi istedik ki; Bektailerce olduu kadar hür fi-

kir ve vicdan tarafdarlarmca da sevilen, her zaman
zevkle tekrar edilen manzumeler bir araya gelsin. Bu-

nu gönlümüzün diledii gibi yapabildik mi?.. Hiç zan

etmiyoruz; zevkler ve inançlar deiik olabilir çünkü.



Fakat okuyucularn bizim seçtiklerimizi de beenecek-
lerini umuyoruz.

iirleri seçerken daha ziyade edebî deeri göz

Önünde tuttuk. Mamafih Bektailik inançlarm en gü-

zel ifade eden örnekler de bizim kitaba aldklarmz
arasndadr, sanrz. Sözlerimize son vemeden, büyük

sofi ve mütefekkir (Hac Bekta Veh) nin, tasavvuf

vadisinde en güzel iirler deerinde olan bir fkrasn
da urackta kaydetmeden geçemedik:



ÜPHE VE ÎMAN

''Adam sa tarafna bakt, üç ahs gördü; bunla-

ra sordu:

''Sizin admz nedir?.. Makamnz kandedir?" Bi-

risi dedi:

"Adm akldr ve makamm ba ile beyin aras-

dr." Dieri dedi:

"Adm hayadr; makamm yüz üstündedir." Öbü-

rü dedi:

"Adm ilimdir; makamm göüs içindedir."

Adam dedi:

"Gelin, yerli yerinize girin
!

"

Bunlar yerli yerine girince adam rahat oldu. On-

dan sonra adam sol tarafna bakt, üç ahs daha gör-

dü. Bunlar çirkin, kötü kyafetliydiler. Adam bunlar

görünce ürktü, heybetlerinden korktu. Onlara da sor-

du:

"Adnz nedir, makamnz kandedir ve size kim

derler?"

Onlardan birisi

:

"Adm öfkedir; makamm ba ile beyin arasnda- '

dr."

Adam dedi:

"O yer aldn yeridir. Senin orada yerin yoktur."

O ahs cevap verdi:

"Ben girince o gider."

Dieri dedi :

"Adm tamahtr; makamm yüz üstündedir."



Adam dedi :

"Oras hayânn yeridir; senin orada yerin yok.''

O ahs dedi:

"Ben gelince o gider."

Üçüncüsü dedi

:

"Adm hasettir; makamm göüs içindedir,"

Adam dedi:

"O yer ilmin yeridir; orada yerin yoktur."

O ahs dedi:

"Ben gelince o gider."

Ey benim aziz kardeim ; onun gibi, üphe gelince

iman gider, iman gelince üphe gider."

Bu kitapçk, merakllara küçük bir hizmette bu-

lunabilirse ne mutlu bize.

Kemal Burcuolu Mahmut Özay



(XIV)

— 1 ~
YUNUS EMRE (*)

eyhimin illeri

Uzaktr yollar

Açlm gülleri

Dermee kim gelür

eyhimin özünü

Severim sözünü
Mübarek yüzünü

Görmee kim gelür

Ahdile vefalar

Zevkile safalar

Bu yolda cefalar

Çekmee kim gelür

Ah ile göz ya
Yunus'un halda
Zehirle pien a
Yemee kim gelür

— 2 ~
Yan yüreim yan

Gör ki neler var

Bu halk içinde

Bize güler var

(*) Bektailik Tunus'tan sonra teessüs etmitir. Fakat

Bektai edebiyatnn Tunus'tan müteessir oldugru muhakkak-

tr, Tunus'tan örnekler alnmasnn sebebi budur.



— 8 —

Geldim sûzane

em'a pervane

Bakanazam cane

Bende asrar var

Gözleri giryan

Cieri büryan
Olmular hayran

Divaneler var

Her kim pervane

Gelsün meydane
Bakmasun cane

Kimde hüner var

Gittik bu yola

Ak ile bile

Gariplik ile

Bizi salar var

— 3 —
Sen bu cihan mülkünü

Kaftan kafa tuttun tut

Ya bu dünya malini

Oynayben uttun tut

Sen Feridun haznesin

Nuirvan genciyle

letüp Karun malini

Sen maline kattm tut

Ömrün dilim bir ok idi

Yey içinde dopoolu

Dolmu oka ne durmak

Ha sen am attm tut



— 9 —

Bu cümle bir taamdr
Aznda çinenmi bil

Çinenmie ne durmak
Ha sen an yuttun tut

Âhr bigün ölürsün

Ölüm vardr biiürsün

Kamulardan ayrlup

Varup sinde yattm tut

Sen Süleyman köküne
Taht kurup oturdun bil

Div, periye düpedüz

Sen hükümler ettin tut

Çün denize gark oldun

Boazna geldi su

Deliv gibi dalnma
Ey biçare battn tut

Yüz yllar holu il^

Ömrün geçerse Yunus
Son ucu bir nefesdür

Sen an dükettin tut

4 —
Miskinlik ile gelsün

Kande erlik var ise

Merdivenden yiterler

Yüksekten bakar ise

Gönül yücede gezer

Dembedem yoldan azarD yüzüne ol szar

îçinde ne var se



•Ak sakall bir hoca

Hiç bilmez kim hal nice

Emek vermesün hacca

Bir gönül ykar ise

Sar iitmez sözü

Kördür münkirin gözü

Gece sanur gündüzü

Günee bakar ise

Gönül Çalap'm taht

Çalap gönüle bakt
îki cihan bedbaht
Kim gönül ykar ise

Sen sana ne sanursun

Kim ayrua anu san

Dört kitabn mânas
. Budur eer var ise

YUNUS yoldan irmesün

Yüksek yerde durmasun

Sinle srat görmesün

Sevdii didar ise



SAÎT EMRE

(XIV)

1

Kakuben ne göresün

Gözün açlmaynca
Kimseyi ne bilesün

Sen seni bilmeyince

Nian ayt yolundan

Ya haber vir halünden

Bu yol sana yol virmez

Niann olmaynca

Bir nian aytmagl
Yoldan dava itmegil

îki cihan mekrinden

Tamam kurtulmaynca

Sorar isen yolunu

Uzat getür elünü

Bu yol sana yol virmez

Sen azat olmaynca
Hiç azat olmayasm
Azatlk bulmyasm
Cümle sermayelerden

Elün boalmaymca
Yola var yoldan kalma
Her türlü varlk alma

Sen seni yolda bilme

Yol tamam olmaynca
Çünki yol tamam ola

SAlT denize dala
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Baki varlk kim kula

Varlk ol olmaynca

2

Zahir batm bir gerek

Birlik eri halinde

Dünya ahret bir adm
Ak erinin yolunda

Zahirini brakm
Sfat- aka akm
Külli batma bakm
Varl ak elinde

Ayrh unutmu
Birlik kendüde bitmi

Varln garketmi

Yamur ile seünde

Kendi adn aytmaz
Kendüden kabul etmez

Bileiiin unutmaz
Ayrlk yok yolunda

Dirliin aka yazar

Varlktan küllî bizar

Yolun yoklua düzer

Yürür yokluk ilinde

Bu âklar mezhebi

Ayruk söz söyler gibi

Cümle ilim çelebi

Her türlü hallerinde

SAT aydur zi dirlik

Dost ile olsa birlik

Aynimaksz bilelik

Bulmu ruzigârmda



ABDAL MUSA

(XIV)

— 1 —
Ben hocamdan böyle aldm dersümi

Okur idim eliften baya deyu

Kimse bilmez u dünyada srrm
Ta ezelden çarrm Hû deyu

Kimi azadlayup kimi fakdr
Kimin döüp kimin söüp okudur

Dediler bu meydan kimin hakkdr
Kim dedi ki u murdar yu deyu

Evvel eki narken üzüm ço iken

Davut sofradayken biçak yu iken

smail'e inen kurban sa iken

Kime dedi u lokmay soy deyu

Fatma ana can Ali'nin gülünü

Miraçtan inerken öpmü elini

Hak, Yezid'e kokturmad gülünü

Muahmmed'in yadigâr bu deyu

ABDAL MUSA'm anda bir dolu içtim

çtim ol doluyu kendimden geçtim

Ak ateine yandm tututum

M)
— 2 —

Muhammed Ali'nin kld davâ

Yok meydan deil var meydandr

( ! ) Aslnda bir msra noksandr.
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Muahmmed krklara niyaz eyledi

Ar meydan deil er meydandr

Krklar özün bir araya kodular

Anlar cenazesin susuz yudular

Deveyi gördün mü gördüm dediler

Ört elin etein sr meydandr

Vardn yerde ara bulasn

Gezdiin yerlerde makbul olasn

Sakla srrn kim settar olasn

Çek çevir kendini kâr meydandr

Ne diyeyim u erkân kurana

Yuf çekerler bu meydanda yalana

Üç yüz altm merdiveni bilene

Kör meydan deil gör meydandr

ABDAL MUSA SÜLTAN gerçek er ise

Ali'yi sevenler muhip yar ise

Hakk'm maksuduna erem der ise

Urgan boynunda dâr meydandr



KAYGüSUZ ABDAL

(XIV)

— 1 —

Âdemi balçktan yuurdun yaptn
Yapp da neylersin bundan sana ne

Âdemi yarattn saldn cihaie

Salup da neylersin bundan sana ne

Bakkal msn teraziyi neylersin

îin gücün yoktur gönül elersin

Kulun günahn tartup neylersin

Geçiver suçundan bundan sana ne

Katran kazann döküver gitsin

Mü'min olan kullar cemâle yetsin

Ylana emreyle tamuyu yutsun

Söndürsün tamuyu bundan sana ne

KAYGUSUZ ABDAL'm sözümüz budur

Her nerde çarsam Hak anda hazr
Hep dûzaha koysan sana kim ne der

Yakma kullarn bundan sana ne

— 2 —
Yücelerden yüce gördüm
Erbabsn sen koca Tanr
Âlem okur kelâm ile

Sen okursun hece Tanr
Âsî kullar yaratmsn
Varsn öyle dursun deyu

Anlar koymusun orda

Sen çkmsn uca Tanr
Kldan köprü yaratmsn
Gelsin kullar geçsin deyü
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Hele biz öyle duralm
Yit isen geç a Tann

— 3 —
Söz banda zikredelim Allah' niyaz île

Gan ü gönülden gerek lâf deil bir söz ile

Ya ilâhi kapnda birkaç dileklerim var

Hele imdiki halde çengim var boaz ile

Mâhazarrî lokmalar daim nasip kl bize

Üç yüz otuz az yani yedi bin öküz ile

On bin koyun, bin deve, be bin de su aygr
Be bin tavuk, bin ördek, dahi bunca kaz ile

Dane pirinç zerdeler, paça, tirit, gerdeler

Taze çevirme püryan, kaba helva koz ile

Fndk, fstk, leblebi, zeytin, hevekle üzüm
On bin yahni, yumurta, biber eksek tuz ile

On bahçe elma armut, on dahi her türlüden

On dahi eftahden, zerdaM, kiraz ile

Bunca türlü lokmadan olduunca denildi

imdi mahbuplar gerek salmalar naz ile

Bin kz-olan, bin gehn, bin karava hizmetkâr

Onbin de Rum mahbubu. Be bin Mool kz ile

Hurî sfat nigârlar, ilikleri âikâr

Kirpikleri can alr eker aznda ezile

Yüz bin yiit yannca gürzün çeküp yürüsün

Yankulansm da u ta tablbâz avaz île

Tabii, zurna, borular hazretinde çalnsn
Müddei an görsün ol çkas göz ile

Otuz kubuz, krk çete, elh kl telli rebab

Hub çahnsm odalarda iki telli saz ile

Bunca sözü söyledik bize bâki kalr yok

KAYGUSUZ'a nazar eyle gel bir güler yüz ile



HATAYI

(1485 - 1523)

1

Grönül ne gezersin seyran yerinde

Âlemde her eyin var olmaynca
Olura olmaza dost deyüp gezme
Bir ahdine bütün yâr olmaymca

Yürü sofî yürü yolundan azma
lUn gybetine kuyular kazma
Varup her dükkâna metan çözme
Yannda müridin var olmaynca

Kalkt havaland gönülün kuu
Kavga gybet etmek kötünün ii

Üstadn tanmaz bunda her kii

Ann kim müridi er olmaynca

Varup bir kötüye sen olma nöker

Çarhna deer de dolunu döker

Ne Hûda'dan korkar ne hicap eder

Bir kötüde namus âr olmaynca

AH HATAY'm edem bu srn beyan

Kâmil midir cahil sözüne uyan
Bir batan alamak ömredir ziyan

ki batan muhip yâr olmaynca

— 2 —
Krklar meydanna vardm
Gel beru hey can dediler

îzzet ile selâm verdim

Gir ite meydan dediler
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Kklar bir yerde durdular

Otur deyu yer verdiler

Meydana sofra kurdular

Lokmamza ban dediler

Sdk ile tevhit edelim

Çekilip Hakk'a gidelim

Akm dolusun içelim

Kalalm mestan dediler

Krklarn kalbi dorudur
Mü'min gönlünün evidir

Geliin kandenberidir

Söyle behey can dedilier

Düme dünya mihnetine

Talip ol Hak hazretine

Âb- kevser erbetine

Parman ban dediler

Erenler kalbi ganidir

Yuduu kalbi ardr
Geliin kandenberidir

Gel söyle ihvan dediler

Gördüünü gözün ile

Beyan etme sözün ile

Neden sonra bizim ile

Olursun mihman dediler

ELalkp semahlarla oyna

Açhp pâk olsun ayna

Krk yl bu kazanda kayna
Dahi çksn can dediler



— 19^

Çk semâa bile oyna

Kalbin olsun bir âyine

Âle;ni varla sayma
Bu manide an dediler

Behey abdal nedir halin

Hakka ükret kaldr elin

Kesegör gybetten dilin

Her kulu yek san dediler

AH HATAY konmu burda.

Tazece uram derde

Müritten açlr perde

Gör imdi ey can dediler



PR SULTAN ABDAL

(1524 - 1576)

— 1 —
Güzel âk cevimizi

Çekemezsin demedim mi

Bu bir rza lokmasdr
Yiyemezsin demedim mi

Yemiyenler kalr nâçar

Gözlerinden kanlar saçar

Bu bir demdir gelir geçer

Doyamazsm demedim mi

Bu dervilik bir dilektir

Bilene büyük devlettir

Yensiz yakasz gömlektir

Giyemezsin demedim mi

Çkalm meydan yerine

Erelim Ali srrna
Can ü ba Hak yoluna

Koyamazsn demedim mi

Âklar kara bahtlolur

Hakkn katnda kutlolur

Muhabbet baldan tatlolur

Duyamazsn demedim mi

PR SULTAN ABDAL ahmz
Hakka ular rahimiz

On iki imam katarmz
Uyamazsm demedim mi?



— 21—

2

Derdim çoktur kangsma yanaym
Yine tazelendi yürek yaresi

Ben bu dertten kande derman bulaym

Meer ah elinden ola çaresi

Türlü donlar giyer gülden naziktir

Bülbül cevreyleme güle yazktr
Çok hasretlik çektim barm eziktir

Güle güle gelir canlar paresi

Benim uzun boylu serVi çnarm
Yüreime bir od dütü yanarm
Kblem sensin yüzüm sana dönerim

Mihrabmdr kalarnn aras
Didâr ile muhabbete doyulmaz

Muhabbetten kaçan insan saylmaz

Münkir üflemekle çra sö^/ünmez

Tutuunca yanar akn çras

PR SULTAN'm kati yüksek uçarsn

Selâmsz sabahsz gelir geçersin

Dilber muhabbetten niçin kaçarsn

Büyle midir yolunuzun türesi

3

ecaatin varsa kalbinde sakla

Nasihatim dinle sakn gururdan

Bir iin önünden sonunu yokla

Nasihatim dinle sakn gururdan

Hünerin var ise yerini devir

Bir söz söyliyecek kalbinde piir
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Ululanmak bir Mevlâya yarar
Nasihatim dinle sakm gururdan

Hatrm ykarlar hatr yknca
Göz ya yenilme tap aknca
El elden üstündür ara erince

Nasihatim dinle sakn gururdan

Oku aslann yay yaslur

Gaziler klc ara aslur

Gurur ile kahramanlar baslur

Nasihatim dinle sakm gururdan

PR SULTAN'un ulular izin izle

Kemlii terkedüp eylii gizle

Hasmn karmcaysa merdâne gözl®

Nasihatim dinle sakm gururdan

*
* *



SALIM SULTAN

i? - 1516)

1

Biz Urum abdallaryz

Maksudumuz yârdr bizim

Geçtik zinet kabâsmdan
Gencinemiz erdir bizim

Daim klarz biz zâr
Harceyleriz elde van
Dost yoluna verdik seri

Münkirimiz hordur bizim

Ak bülbülüyüz öteriz

Rah- Hak'ka yüz tutarz

Ma'na gevherin satarz

Müterimiz vardr bizim

stivay gözler gözüm
(Seb'ulmesânî)'dir yüzüm
(Enelhakk) söyler sözüm

Mi'racmz dârdr bizim

Haber aldk Muhammed'den
Geçmiiz zat u sfattan

BALIM nihan söyler zattan

radmz srdr bizim

*
*



AZMI

(XVI)

Yeri göü ins ü cinni yarattn

Sen ey mimar ba eyvanc msm
Ay, günü, çarh, burcu varettin

Ey mekân sahibi rahanc msm
Deniî;leri yarattn sen kapaksz

Sular yürüttün eisiz ayaksz

Yerleri temelsiz göü direksiz

Durdurursun acep iskânc msm
Kullanrsn kanadszca rüzgâr

Kürekle mi yaptn sen bu dalar
Ne yapp da öldürürsün salar
Can verüp alrsn sen canc msm

Sekiz cennet yaptn sen âdem içün

Adn büyük bala amn suçun

Âdemi cennetten çkardn niçün

Buday nene lâzm harmanc msm
Bir iken bin ettin kendi adn
Görmedim sen gibi i üstadn
Yaardrsm kurudursun odunu
Sen bahçevan msm ormanc msm

Cibrü'e perde altnda söylerdin

nüp BeytuUah'ta kendin dinlerdin

Bu atei cehennemi neylerdin

Hamamn m var külhanc msm
Hataya çekilüp seyrana durdun

Akl ermezlerin akln urdun

Kldan ince köprü yaptn da kurdun

Akar suyun mu var bostanc msn
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Bu klara bedel bu yaz yaptn
Evvelbahara kar gözü yaptn
Mizan iki göz terazi yaptn
Bakkal msn yoksa dükkânc msn

Kazanlarda katranlarn kaynarms
Ycrraltmda balklarn oynarm
On bu dünya kadar ejderin varm
erbat mi satarsn ylanc msn

Esirci misin koydun cehenneme arap

Hoca msn okur yazarsn kitap

Asln kâtip midir görürsün hesap

htisabm m var yok hanc msm
Yüz bin tamum olsa korkmam birinden

(Rahman) ismi nazil deil mi senden

Gaffar-üz-zünubûm demedin mi sen

Af et günahm yalanc msn
Beni af eylesen düen mi andan
ahlar bile geçer böyle isyandan

Ne dö'îülür ne eksilir haznenden

Af et günah m yalanc msm
anna düer mi noksan görürsün

Her gönülde oturursun yürürsün

Bunca cam alp gene verirsin

Götürüp getiren karvanc msm
Bilirsin ben kulum sen sultammsm
Kalbde zikrim dilde tercümanmsn
Sen benim camnida can mihmanmsm
Gönlümün yârisin yabanc msm

Beni dehl eyler kendin söylersin

çerden AZMÎ'yi pazar eylersin

Yücelerden yüce seyran eylersin

îin seyran kendin sayranc msm



AHÎ
(XVI)

Kurbanlar tlanup gülbank çekildi

Gaflet uykusundan uyana geldim

Dört kapu sanca anda dikildi

Üryan büryan olup meydana geldim

Evvel eiine koydum baun
îçeri aldlar döktüm yam
Erenler yolunda gör savamu
Can ü ba koyarak kurbana geldim

01 demde uyand batn çra
Üç adm ileri attm aya
Rehberim boynuma bentettii ba
Koç kurban dediler îmane geldim

Dört kapu selâmn verüp aldlar

Pirin huzuruna çekip geldiler

El ele el Hakk'a olsun dediler

Henüz ma'sum olup cihana geldim

Pirim kulama eyledi telkin

ah- velâyete olmuuz yakîn

Mezhebim Ca'fer-i Sâdk-ul-metîn

Allah dost eyvallah peymana geldim

özüm dârda yüzüm yerde durmuum
Muhammed Ali'ye ikrar vermiim
Sekahüm hamrini anda görmüüm
çip kanakana mestae geldim

Yolumuz On iki îmam'a çkar
Müridim Muahhammed Ahmed-i Muhtar
Rehberim Ali'dir sahip Zülfikar

Kulundur AHÎYA dîvâna geldim

t *



KALENDEE

(XVI)

Dün gece seyranda bâtn yüzünde

Hünkâr Hac Bekta Veli 'yi gördüm
Elfi taç banda nikap yüzünde

Asl imam, nesli Ali'jâ gördüm

Geçti seccadeye oturdu kendi

Cemali nurundan çra uyand
iaret eyledi sâkîler sundu

Bize Hak'tan gelen doluyu gördüm

çtim ol doludan aklm yitirdim

Çkardm kisvetim ikrar getirdim

Menzil gösterdiler geçtim oturdum

Kemend ile bal belimi gördüm

Mürit eteinden tutmuum destim

Bu idi muradm eriti kasdm
Bilmem sarho muyum neyim, ben mmtim
Erenler verdii düimi gördün

Kalender ABDAL'm koymuum seri

ükür kurban kestim gördüm didan

Erenler serveri, gerçekler eri

Sultan Hac Bekta Veli'yi gördüm

*



HtBIMET

(XVI)

1

Eer dosttan belli haber sorarsan

Sana haber versin seher' yelleri

Dost illeri kanda deyu ararsan

Sana haber versin seher yelleri

Bahar açld m güllerinin

Feryad var mdr bülbüllerinin

Doru yolun bilir dost illerinin

Sana haber versin seher yelleri

Akmn atei tutuup yand
Dud- ahm feleklere dayand
Kandedir der isen güzel Efendi

Sana haber versin seher yelleri

Dervi HMMET kendin hayran eylemi
Ykp suret mülkün viran eylemi

Canan illerini seyran eylemi
Sana haber versin seher yelleri

— 2 —
Vakt-i seherde

Açlur perde

Dütüüm derdde

Derman sendedir

Dümüüm kaldr

Minnetim oldur



— 29—

Alarm güldür

Derman sendedir

Benim biçare

Kaldm avare

Yürek pür yare

Derman sendedir

Nefs-i zalimi

Gözle halimi

Sundum eümi

Derman sendedir

DERV HÎMMET'e
Çare vuslete

Derd ü firkate

Derman sendedir



SERSEM AL BABA

(? - 1569)

1

Sofi ykma kalbi viraneleri

Ezelden anlarn hali haraptr

Niçin ta'nedersn rindaneleri

Kan deil içtikleri araptr

Bendeyiz Haydar-i Kerrar- aka
Sâikleriz dergâh- esrar- aka
Sabitkademleriz ikrar- aka
Sizce hata amma bizce sevaptr

Masivadan meylimiz yok varla
Mansur gibi rzamz var darla
Sofi sen karma bu pazarla
Akln ermez bu bir baka hesaptr

— 2 —
Uyan ne yatarsn afak söküldü

Hep niyazlar kabul olur sabahtan

Hakk'n divanna cümle çekildi

Mü'nünler maksadn buldu sabahtan

Grönül pervaneve yand tututu

Akn kazannda kaynad cotu
Seherde uyanan Hakk'a ulat
Gafiller gaflette kalr sabahtan



— s—

Kaddimiz dal olup iki büküldü

Gözümün gevheri yere döküldü

Dilberin hayali geldi dikildi

Derdimin dermam geHr sabahtan

Gerçi kim bilirim noksanm çoktur

Huda'nn indinde zerrece yoktur

Söyliyene bakma söyleten Hak'tr

Kâmiller günahn bilir sabahtan

Sabahn hürmeti gelmez hesaba

Vasfn erhetsem smaz kitaba

SERSEM ALÎ serin koymu türaba

Elhak deyüp secde klur sabahtan



VRANI

(XVI)

Be yalanc felek yüze gülücü

Kani benim ah babam neyledin

Verdiini dönüp yine alc
Kani benim ah babam neyledin

Niceler mütaktr yüzün görmee
Ayan tozuna yüzler sürmee
Varup kademinde biran durmaa
Felek benim ah Baha'm neyledin

Bu cihanda gerçek eren kalmad
Bir dirlik dirildi her ki ölmedi

Geldi gitti an her can bilmedi

Felek benim ah Baha'm neyledin

Kutb-u cihan idi ol ah- Veli

Böyle gördük ana diyeli beli

Hulk- Muhammed'dir mürvette Ali

Felek benim gah Baha'm neyledin

Evvel ahr nolacam bilirdi

Erenler ahiydi hüküm klurd
Kâfirler görse îmane gelürdi

Felek benim ah Baha'm neyledin

Be yalanc dünya sensin bilene

Maânî büene gavvas olana

Lâ'net sana hergiz meyyal olana

Felek benim ah Baha'm neyledin

VRANÎ'yim mürg-i dili salarm

Secde-i ükrümü ana klarm
Ruhuna demine gülbank dilerim

Felek benim ah Baha'm neyledin
*

1

1



ÜMM SNAN 3

(XVI)

Erenlerin sohbeti

Ele gelesi deil

krar ile gelenler

Mahrum kalas deil

krar gerek bir ere

Göz açp didar göre

Sarraf gerek gevhere

Nadan bilesi deil

Bir pnarn bana
Bir destiyi koysalar

Krk yl anda durursa

Kendi dolas deil

ÜMMÎ SNAN yol âyan

Oluptur belki beyan

Dervilik yolu heman
Taç ve hrkas deil

- — 2^
.

Acep hayran oldum aka uyaldan

Yaup püryan oldum aka uyaldan

Uçtu rahat kuu mihnet uyand
Derde dükkân oldum aka uyald^^,

Sabredeyim dersem durmaz bu dilim

Söyler ozan oldum aka uyaldan

Kimimi deli der kimisi uslu

Hakk'a seyran oldum aka uyaldan

hm hikmetiyle dolu vücudm
Aym üryan oldum aka uyaldan

SNAN ÜMMi eder kalmad bir gam
özge sultan oldum ask^ uyaldan



KOYUN ABDAL
(XVI)

Seni aha gider derler

Gel gitme güzel kalender

Atan anan yüzün suyun

Terketme güzel kalender

Hac Bekta deü m-atan

Hünkâr Veli deil m-öten

Kerbelâ'da mekân tutan

Gel gitme güzel kalender

Sen Hac Bekta olusun
u âleme dopdolusun

Sen de bir erin olusm
Gel gitme güzel kalender

Yediîmez oldu yedekler

Kurulmaz oldu otaklar

Harp oldu kald çraklar

Gel gitme güzel kalender

Bölük bölük oldu beyler

Diküdi sayvanlar tular
KOYUN ABDAL durmu aalar
Gel gitme güzel kalender



Kül NEStMt

(xvn)

Ben yitirdim ben aranm yâr benimdir kime ne

Gâh giderim öz bauna gül dererim kime ne

Gâh giderim medreseye ders okurum Hak için

Gâh giderim meyhaneye dem çekerim kime ne

Kelp rakip haram diyormu arabm bir katrasm

Saki doldur ben içerim günâh benim kime ne

Ben melâmet hu'kasm kendim geydim enime
Ar ü namus iesini taa çaldm kime ne

Ah Yezid seccadeni al yürü mescit yoluna

Pir eii benim Kâbe'm kblegâhm kime ne

Gâh çkanm gökyüzüne hükmederim kaftan kafa

Gâh inerim yer yüzün,e yâr severim kime ne

Kelp i'akip böyle diyormu güzel sevmek pek günah

Ben severim sevdiimi günah benim kime ne

NESÎMÎ'ye sordular ki yârm üe ho musun
Ho olaym olmayaym o yâr benim kime ne

Uykudan uyanm ahin baklm
Dedim bayrom mdr söyledi yok yok

Ak elleri elvan elvan kmah
Dedim hayran mdr söyledi yok yok \

Dedim ne gülersin dedi nazmdr
Dedim kan mdr dedi gözümdür



Dedim ay m dodu dedi yüzümdür
Dedim ver öpeyim söyledi yok yok

Dedim aydmlk var dedi aynmda
Dedim günahm çok dedi gönlümde

Dedim mehtap nedir dedi koynumda
Dedim ki göreyim söyledi yok yok

Dedim vatann m dedi ilimdir

Dedim bülbül müdür dedi gülümdür

Dedim NESlMÎ AH dedi kulumdur

Dedim satar msm söyledi yok yok



KAZAK ABDAL

(XVII)

Ormanda büyüyen adam azgm
Çarda pazarda insan beenmez
Medrese kaçkm softa bozgunu

Selâm vermee dervian beenmez

Âlemi ta'neder yanma varsan

Seni yanltr bir mesele sorsan

Bir cim bile çkmaz karnm yarsan

Camiye gelir de erkân beenmez

Elin kapsmda kul karva olan

Bumu sümüklü hem gözü ya olan

Bayramdan bayrama bir tra olan

Berber dükkâmnda olan beenmez

Dalarda bayrda gezen bir yörük

Kimi timarl sipahi kimi serbölük

Bir elife dili dönmiyen hödük
ehristane gelir ezan beenmez

Bir çubuu vardr gayet küçücük

Zu'm-u fasidince keyfgetirecek

Zu'm-u fasidince keyfettirecek

Krk çana yok ayaran içecek

Kahveye gelir de fincan beenmez

Yaz olunca yayla yayla göçenler

Topuz korkusundan ardan kaçanlar

Mee yapram kyp içenler

Rumeh Yenicesi dühan beenmez
Aslnda neslinde giymemi hare

gelmez elinden gitmez bir kâre



Sand gömleksiz duran mekkâre

Bedestane gelir kaftan beenmez
KA2;AK abdal söyler bu türlü sözü

Yourt ayran ile hallolmu özü

Köyden §ehre gelse bir köylü kz
nci yakut ister mercan beenmez

Eei saldm çayra
Otlayp kamm doyura

Gördüü düü hajora

Yoramn da anasm
Münkir münafkm hujm
Ykt harabetti köyü

Mezarna bir tas sujn

Dökenin de anasm
Dadan tahta indirenin

Iskatma oturarmn

Mezarma götürenin

Imamm da anasm
Derince kazn kuyusun

inim inim inilesin

nim inim inlesin

Kefenin diken inesin

Dikenin de anasm
Müfsidin bir de gammazn
Mah vardu" da yem^n
kisin meyit namazn
îkinisinin meyit namazn
Küamn da anasm

KAZAK ABDAL nutkeyledi

Cümle halk ta*neyledi

Sorarlarsa kim söyledi

Soramn da anasm



ÂIK HASAN

(XVII)

Erefolu al haberi

Bahçe bizim gül bizdedir

Biz de Mevlâ'nn kuluyuz

Yetmi iki dil bizdedir

Erlik midir eri yormak
Irak yoldan haber sormak
Cennetteki ol dört nrnak

Cokm akan sel bizdedir

Âdem vardr cismi semiz

Aptes ahr olmaz temiz

Halk dahleylemek nemiz

Bilcümle vebal bizdedir

An vardr uçup gezer

Teni tenden seçüp gezer

Canan bizden kaçup gezer

An biziz bal bizdedir

Kimi sofi kimi hac
Cümlemiz Hakk*a duac
Resul-ü Ekrem'in tac
Aba, hrka, al bizdedir

Biz erenler gerçeiyiz

Has bahçenin çiçeiyiz

Hac Bekta köçeiyiz

Eîdep, erkân, yol bizdedir

Kuldur HASAN DEDE'm küdur
Mânay söyhyen dildir

Ehf Hakk'a doru yoldur

Çim ararsan dal bizdedir



KÂTÎBt

(XVII)

Sana bir nasihatim var

Hele gel yanma karda
Uzaktan arayp gezme
Gitme ilden Üe karda

Yarar isen dosta yara

Bnlasm derdine çare

Bir suyun geçidin ara

Gitmeyesin sele karda

îman eyle kyamete
Dümeyesin siyasete

Karga isen necasete

Ayrasan bala karda

Dünya bir acayip haldr

Kimi elif kimi daldr

Bu bir' baka derin göldür

Dümeyesin göle karda

KÂTlBÎ geldi urfana

Çok ükür olsun Süphan'a.

Hahn arzeyle sultana

Minnet etme kula karda



GEDA MUSLÎ

(XVII)

ol fena mülkünün vefas yoktur

Konan göçtü, nöbet bizim, yol bizim

Belâs, kazas, mihneti çoktur

Murat bizim, istek bi2;im, hal bizim

Muhammed dininin yoktur eriki

Odur âlemlerin mülkü mâliki

Tarikimiz Hac Bekta tariki

Hrka bizim, nemet bizim, al bizim

Din Muhammed dini girdik gireriz

Tarikatte ikrarmz güderiz

Katarmz Hakk'a doru yederiz

Katar bizim, yedek bizim, mal bizim

Bir daneyiz dane gibi biteriz

Tebdil olup aslmza yeteriz

Ak ehliyiz gülüstanda öteriz

Bülbül bizim, gülzar bizim, gül bizim

GEDA MUSLÎ eder niçin ölürüz

Evvel ahr asim böyle biliriz

Biz göçeriz gâh bu mülke geliriz

Meyyit bizim, götüren biz, sal bizim



ÖAYB SüN'ÜLLAM

(xvn)

Gönül gitti elimden

Eele giresi ^egil

Hallak ile bir oldu

Artk öelsi deil

01 bir ile bir olan

Cümle âleme dolan

Böyle sultanlk klan
Kulluk klas deü

Erimeden vahdete

Vahdetteki lezzete

Girerse de cennete

Lezzet bulas deil

Dost iMne ginniyen

Varn dosta vermiyen

Hakk' bunda görmiyen

Yarm göresi deil

kilii silmiyen

Hakk' bunda bulmyan
GAYBÎ kendin bihmyen
Rabbin bilesi deil



DERTL

(1770 - 1847)

Ervah ^elde evvelki safta

(Elest) hitabnda ben (Belâ) dedim.

Kojmaa beni anasn'da glafta

Canm cemaline müptelâ dedim.

Ruhlar ak deminden oldu mestane

Kimi küfre dald, kimi îmane

Saf besaf olarak durdu divane

Kâfirler lâ dedi ben illâ dedim.

Ne çare (Kün) emri zuhura geldi

Eya ve mahlûkat hep zâhîr oldu.

Her ervah kendini bir yolda buldu

îman ü ikran ben sana dedim.

I

dertli çok himmeten irad olmad
Sensiz maher yeri küat olmad
Çok nebiye vardm imdat olmad
efaat kâmsm Mustafa dedim.

— 2 —
Haraba kul olduk bezm-i âlemde

Âbad olsank da bir olmasak da bir.

Dütük çare nedir dâma âlemde

Azat olsak da bir olmasak da bir.

Ak oduna yanm cier kebabz
Hicr üe giryanz dide pür âbz
Yaplm yklm hane harabz

Bünyat olsak da bir olmasak da bir.



Bir irin elinden ak meyin içtik

Hak ile batl fark edip seçtik

Varlk dalarn deldik de geçtik

Ferhat olsak da bir olmasak da bir.

Ey DERTL âlemde biz ah- diliz

Haktan hakikatten âgâh- diliz

Tarik-i esrara hemrah- diliz

îrat olsak da bir, olmasak da bir.

3

Sakiya meyinde nedir bu esrar

Kld bir katras mestane beni

arab- lâlinde ne keyfiyet var

Söyletir efsane efsane beni.

Ref'et nikahn ey vech-i enver

Zulmette gönlümüz olsun münevver

arab- lâlinin lezzeti dilber

Gezdirir meyhane meyhane beni.

Akn çok belâ gelir bana
Tahammül gerektir adu tama
em-i ruhsarna, ak ateine

Yanmakta seyretsin pervane beni.

Bakmazlar DERTLÎ'ye algndr diye

Hakikat bahrine dalgndr diye

Bir saç Leylâ'ya vurgundur diye

Yazmlar defter ü divane beni.

4

Girdab- mihnette kapandn kaldn
Vermedin bir yandan ses kara bahtm.
Anladm gafilsin, uykuya daldn
Deli poyraz gibi es kara bahtm.



Alemde bir candan korkulmaz iken

Pençenden kimseler kurtulmaz iken

Aslana, kaplana yrtlmaz iken

Dedirttin tilkiye pes kara bahtm.

DERTLYA çkar m bu iin ucu

imdi farkeden yok altn, tuncu
,

Evvel beenmezken mesti, papucu

Verdirdin çana mes kara bahtm.



(xvra)

Cihan varolmadan ketm-i ademde

Hak ile birlikte yekta idim ben

Yaratt bu mülkü çünkü o demde
Yaptm tasvirini nakka idim ben

Anasrdan bir libasa büründüm
Nârü bad ü hâk ü âptan göründüm
Hayr-ül-beer ile dünyaya geldim

Âdem ile bile bir ya idim ben

Âdemin sulbünden ît olup geldim

Nuh-u nebi olup Tufanca girdim

Bir zaman bu mülke brahim oldum

Yaptm Beyt-ullah* ta tadm ben

smail göründüm bir zaman ey can

tshak, Yakup, Yusuf oldum bir zaman
E^jryup geldim çok çardm eFaman
Kurt yedi vücudum kan ya idim ben

^keriya ile beni biçtiler

Yahya ile kanm yere saçtlar

Davut geldim çok peime dütüler

Mühr-ü Süleyman' çok tadm ben

Mübarek asây Musa'ya verdim

Ruh-ül-kudüs olup Meryem'e erdim

Cümle evliyaya ben rehber oldum
CibriM Emin*e sagda idim ben



Öulb-Ü pederinden Ahmed-i Mnhtai'

Rehnümalarmdan erdi Zülfikar

Cihan varolmadan Ehlibej^'e yar
Kul iken zat ile srda idim ben

Tefekkür eyledim ben kendi kendim

Muc25e görmeden imana geldim

ahmerdan ile DüldüFe bindim

Zülfikar baladmt tadm ben

Sekahüm hamrinden içildi erbet
Kuruldu aynicem ettik muhabbet
Meydana açld srr- hakikat

Aldm esran çok tadm ben

Hidayet eriti^ bize Allah'tan

Biat ettik cümle Resul-uMah'tan

Haber verdi bize seyr-i fiUâhtan

ahmerdaîi ile srda idim ben

Bu cihan mülkünü devredip geldim

Krklar meydanmda erkâna girdim

ah- velâyet'ten kemerbest oldum

Selman- pâk ile yolda idim ben

ükür matlabm getirdim ele

Gül oldum feryad verdim bülbüle

Cemolduk bir yere Ehlibeyt ile
,

Krklar meydamnda ferra idim ben

îkrar verdik cümle düzüldük yola

Sim "fa etmedik asla bir kula

Kerbelâ'da îmam Hüseyin'le büe

Pâk ettim dameni güî tadm ben



u fenâ mülküne çok geldim gittim

Yamur olup yadm ot olup bittim

Urum diyarn ben irat ettim

Horasan'dan gelen Bekta idim. ben

Gâhi nebi gâhi veli göründüm
Gâhi uslu gâhi deli göründüm
Gehi Ahmet gehi Ali göründüm
Kimse bilmez srnm kallâ idim ben

imdi hamdü lillah RÎ dediler

Geldim gittim zatm hiç bilmediler

Srrm kimseler fehmetmediler

Hep mahlûk kuluna karda idim ben



MIE'ATÎ

(XIX)

Ajnenna söyledik hem ikrar ettik

Erenler bezminde lâekçesine

Ba- marifette yetitik bittik

Buy aldk bir gülden çiçekcesine

Söylesem kelâmam gelmez takrire

Nutk- derunumuz smaz tefsire

ikrar verdik îman ettik bir pîre

Er evlâd eriz gerçekeesine

Gel gönül ârif ol haddini bil sen

Semi'dir, basîrdir etme ek güman
(Elhakku azharu mineems) iken

Sofi inat eder eekçesine

MÎR'ATÎ sözlerin gizli muamma
Ülülebsar olanlara hüveyda

Elsiziz, dilsiziz, belsiziz amma!

Gezeriz âlemde erkekçesine

2 '

[

Zincir kâr eylemez bizlere sofi

Bin can ile bir canana balyz
Anlayp bilmiiz emr-i marûfu
01 baki-i Âdil Han'a balyz

Lâmekândan bimekâna gelmiiz

Her bir sfat ile mukim olmuuz
Nokta-i sr (kâf) ü (nun) u bilmiiz

(Küllü men aleyha fan) a balyz
Seçmedik yârmz ayârmzdan
Kimse vâkf deil esrarmzdan
Dönmedik MR*ATÎ ikrarmzdan
Hac Bekta Pir sultana balyz



T SEYRANI

(XIX)

Hak yoluna gidenlerin

Asâ olsam ellerine

Er pîr vasfn edenlerin

Kurban olsam dillerine

Torunuyuz bir dedenin

Tolumuyuz bir bedenin

Münkir ile cenk edenin

Silâh olsam bellerine

Bir üstada olsam çrak
Bir olurdu yakm rak
Kemiimi yapsam tarak

Yâr zülfünün tellerine

Vücudumu kavursalar

Yönüm yâre çevireler

Harman gibi savursalar

Muhabbetin sellerine

Vakit kalmtd durman
Kaldr SEYRANI parman
Deryaya akan rman
Katre olsam sellerine

2

Muhabbet küpünün olsam arab
Yâr beni doldurup içer mi bilmem

Mamur olmak için gönül harab
Bir mimar eUne geçer mi bümem



Olur mu âkn çile çekmezi

Olur mu çilenin boyun bükmezi

Helâl süte katm haram pekmezi

Gönül muradetse seçer mi bilmem

Bülbüle gül yarar deveye diken

Mauktur âkm belini büken

Tarlasna haram tohmunu eken

Helâl mahsulünü biçer mi bilmem

Kimi mevtasna kefen biçmiyor

Kimi helâl rzkn yiyip içmiyor

Bu SEYRANI yavrusundan geçmiyor

Tann Seyranî'den geçer mi bilmem

3

Hüsne marur' ohna ey ruyi mahm
Niceler yokutan initen geçti

Kâr etmedi sana feryad ü ahm
Tir-î ahm kûh-i Ke§i*ten geçti

Seni bî mürüvvet seni bî vefa

Kim kime etmitir ettiin bana

imdi de yâr olmak istersin ama
Nideyim sevdiim i iten geçti

Benden sana izin ey yüzü âfet

Var kimi istersen eyle muhabbet
imdengeri sen sa ben de selâmet

SEYRANÎ bu al veriten geçti.



TÜRABI

( ? — 1869)

— 1 —
Derd ü gamn gevherini bulmaa
Kasavet bahrine daldk bakalm
Ümidimiz vardr halâs olmaa
Girdab- mihnette kaldk bakalm

Takdire balanp demiiz belî

rade-i cüz'îden çekmiiz eli

Dümeni ikeste keti-i dili

Nihayet engine saldik bakalm

Bir gürüha bende hem srda olduk

Gâhi pest ü geda gâhi ba olduk

Harabat ehline ayakda olduk

Melâmet tabiini çaldk bakalm
TÜRABÎ çâkettim âlemde özüm
Hatmettim bunda encam- sözüm

Bezm-i erenlerden hey iki gözüm
Mahfice teselli aldk bakalm

2

Bir ah ki hükmünde olmazsa muhkem
Datr askeri hân üste gider

inin tedbirin bilmiyen âdem
arr tedbiri yan üste gider

Hakikatsiz âdem ne bilir kymet
Dârat- devlette bulamaz kudret

Bir mert ki nâmerde ederse hürmet

Zayi olur emek nan üste gider
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Vurup boyun eme namert pâyine

Mevlâ gazap eder kalbi haine

Akll TÜRABI uyma laîne

artr tedbirin can üste gider

3

Salma dil gemisin engine âk
Erenler akna payan bulunmaz

Her yerde kefetme sakn hakayk
Am fehmeyliyen bir can bulunmaz

Arifin halini tarif ne hacet

Efsane sözlerden eyle feragat

Kande göster bana sahipkeramet

Ali çoktur ahmerdan bulunmaz

Muhtefi oldular âlemde erler

Kymetsiz olmutur ilm ü hünerler

Her kime sorarsan ârifiz derler

Benden özge baktm nâdan bulunmaz

TÜRABI cihanda olduk serseri

Fehmeden kalmam dürr ü gevheri

Kimsenin kimseden yoktur haberi

Böyle bir acaip seyran bulunmajz.



YUSUF DEDE

(XIX)

Arzumanm güzel ah*a
Gidem dedim gidemedim

Ham insan yola talip

Eîdem dedim edemedim

Tarikat imi küllisi

Tasdikten imi gelmesi

Her biri bir da elmas
Yudam dedim yudamadm

Bizim ile ceme geldi

Edebi erkân gördü

Yular deil zincir krd
Yedem dedim yedemedim

Dald dalara dütü
Erkân gördü akl at
Bizim ile ceme dütü
Güdem dedim güdemedim

YUSUF DEDEM geldim unda
Kazancn isterler anda
Meayü kulunca ben de

Gidem dedim gidemedim.



CEYHÛNÎ

a — 1888)

_ 1^ .

-

Ey §ah- velâyet Hayder-i kerrar

Kerrar oldu ismin keramet ile

Keramet sendeyr gün gibi izhar

Esrarm söylenir rivayet ile *

'

Rivayettir senden bürc-i geriat

eriatten baît olmaz tarikat

Tarikatten ifa olur hakikat

Hakikatin dilde ecaat ile

ecaatin duydu CEYHUNÎ geda

Geday babmdan eyleme cüda

Cüda etmek deil lâyik anma
Mürteza okunur tüâvet üe

Rah'i hakikate dil oldu bende

Biz srr- (illâ)'mn tevellâsyz

Mert olan nâmerde olmaz ermende
Biz anlann evvel teberrasy^s

Sirik-i çemimden döner âsiyap

Ya yerine gözden dökerim hmâp
Tenediller bizden hep oldu sîrap

Biz kUTi çemenin ba sakasyiz

CEYHUNÎ çok vakit gurbette kaldm
Ömür telef edip kurujmp kaldma

öylece temelden çürüyüp kaldm
Ceyhmi*yi35 lâkin kum dery*sys



CELÂL

(1815 - 1865)

Beni knamayn Hakk' sevenler

Rüzgâr esmeyince dal rgair m
Küllî bo deildir aka dü^nler

Damla dümeyince sel uyamrm
Öyle bir Mecnun'um Leylâ'ya billah

Okunur ismimde harf-i Bismillâh

Alt her yanm hasbetenlillâh

Tanry zikreden kul knanr rm
Nice bin âlemin perverdigâr

Mevlâ'm her kuluna vermez bu kân
GÜJîbegün artyor bülbülün zân
Goncasz gülene gül yamanrm

CELÂLl'yi buldu Krklar, Yedüer

Erkân gösterdiler hizmet verdüer

Haredek bu çarh döndür dediler

Sormadm ki buna kol dayanr m

Gönül ne getrsin dada ovada

Ser verir âklar srn ay (i) olmaz

Dökme yüz suyunu her ocaklya

Karga kirasndan anka bay olmaz

Seksen bin nesepli bizim mezhepli

Doksan bin Msrl, aml, Halepli

Yüz bin sofî zahit yüz bin edejpli

Meyhanede bir sarhoa tay olmaz

CELALÎ sen özün övme bezetane

Gayri keten sakm yardm gözetme

Doru dur kimseye kekül uzatma
Her güzelin hoafndan pay olmaz

* *



MEFHARÎ

(XIX)

Yatardm gafletle bir güruh pîran

Duttular destimi kalk kalk dediler

Ne yatarsm böyle gözün aç bir an

Hayretle cihana bak bak dediler

Sarf etme hevaya eldeki var
Farkeyle ne imi yâr, ayar
Erenler pirine verip ikrar

em'ine imanm yak yak dediler

Erkân kapsndan içeri girdim

Erenler pirine ben ikrar verdim

Muradm aldm maksuda erdim

Kemer-best ol mengû tak tak dediler

Mustafa'yken ismim MEFHAR dediler

Yetiti sakiler sundular kevser

Nu edip çardm ya Ali, Kanber

Cümlesi mest olup Hak Hak dediler



BOSMAVÎ

(XIX)

Derviim deyip de meydana geldin

Varlm terkedip geçebildin mi
Bu meydana geldin erkâna girdin

Bu erkâmn srrm seçebildin mi

Hakikat ehlinin dorudur yolu

Muhabbetin gülü akm bülbülü

Hulk'u Muhammed'dir meerebi Ali

Bu merepten erbet içebildin mi

Pire hizmet edip erkâmn için

Bir amel kazanp îmann için

Ak ile çalp öz canm için

Muhabbet hrkasm biçebildin mi

Varlkla yoklukla pazar eyleyip

Küfr ile imann hemyâr eyliyip

Kalbini artp îmar eyleyip

ek ile gümandan kaçabildin mi

Bunda neler vardr bir nazar eyle

Yahi, yaman sakm sen alma dile

Nasihatin tutup BOSNAVÎ dinle

Can gözünü bihnem açabildin mi

Muhabbet kapsm açaym dersen

Açanla açtran Alildir Ali

Hakk'm cemalini göreyim dersen

Gören ile gösteren Ali'dir Ali



Muhammed Mustafa cihan serverî

Mi'raçta açld bu yolun sim
Kimseler bilmezdi Ali'den gayri

Bilenle bildiren Ali'dir Ali

Dervi ol gel karda düme inada

Sâfî kl gönlünü al küllî sada

Benlii terkeyle eri murada
Erenle erdire^ Ali'dir Ali

Muhammed Ali'dir Krklar'm ba
Anlan bilmiyen nioolur ii

BOSNAVi aktt gözünden ya
Akanla aktran Ali'dir Ali

Behey karda yolumuza

Giremezsin demedim mi
Bizim gizli srrmza
Eremezsin demedim mi

Bu sim her kii bilmez

Büenler de haber vermez

Bu srn gayri göz görmez

Göremezsin demedim mi

Evvel bir müride ula
Akt gözünden kaü ya
Yezit'ten kaç behey karda
Kaçamazsm demedim mi

Erenlerden bu bir name
Gezersin ark ile ame
Gel uy on iki mame
Uyamazsm demedim mi
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Üçler yediler erkâmn
Bilenler sürer devrann
Krklar demin,de kurbann
Kesemezsin demedim mi

Ali ismi Allah derler

Yüzüne secde ederler

Ta yerine ba koyarlar

Koyamazsn demedim mi

BOSNAVÎ ta ezelîden

Himmet alm ol Veli'den

Okur ilmini Ali'den

Duyamazsn demedim mi



GENÇ ABDAL

(XIX)

Muahbbet kaps açld bize

Bugün pîrler ile ülfetimiz var

Gelmesin kallalar meclisimize

Bizim erenlerle sohbetimiz var

Ayn-i cemde herkes muradn buldu

Donand meclisler nur ile doldu

Hep erenler evliyalar cemoldu

Bu dem bayrammz seyranmuz var

Pirler ocanda bizim yerimiz

Rzadayz tara çkmaz birimiz

Dolu kadeh sunar gani piripiz

Kevser arabndan iretimiz var

Pîrler huzurunda demler içildi

Kudret hazinesi anda açld
O meydana la'l ü gevher saçla
Erenler halidir hikmetimiz var

GENÇ ABDAL tekbir getirdim Allah

Güruh gülbank ile Allah eyvallah

Pir elinden giydik elhamdülillah

Bamzda tac- devletimiz var



NüRt

(1825 - 1882)

Hakikat çaydr cana

Bizira meyhanemiz imdi
Siri§k-i âkan âsâ

Dolar peymanemiz imdi

Ziya-ja em*-i hûbane

Düen ta haredek yane

Ruh- dildar- canan,e

Döner pervanemiz imdi

Bakar m hüsn ü daraya

Sala hu cam- sevdaya

Takld zülfü Leyla'ya

DU-i divanemiz imdi

Olanlar ak ile yamk
Durur her kavline sadk
içe peymaneyi âk
Olur mestanemiz imdi

Enisim NURÎ zar oldu

Kararm bikarar oldu

Habibim beyt-i yar oldu

Dil-i divanemiz imdi

Alm girnbanm destine felek

Çalar tatan taa bikarar beni

Vacip oldu bana can verip ölmek

Bu dert iflâh etmez âhrkâr beni
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Gezdiimiz âheste sanmayn hasta

Mü^-i can kafeste gönül ikeste

Dil verdim rahmi yok bir çem-i meste

Alatr rüz ü eb zar ü zar beni

NURt mey yerine n\§ettim zehri

Tuttu ebr-i ahm mah- sipihri

El sözü, yar çevri, felein kahn
Etti genç ömrümde ihtiyar beni



SÜLEYMAN

(XIX)

Kömür gözlüm merhamet et halime

Cefa çekmek ise bu da yetiyor

Ak atei u sinemde korland

Ah ettikçe buram buram tütüyor

Üç nokta ainmda aikâr gördüm
Medhinde sûre-i Feth'i okurdm
Dilber ak göüse seccade derdim

Dost kalarn mihrap bana yetiyor

(înnafetahnalek) tahsinsin güzel

Sure-i (kâf, ha), (yasin) 'sin güzel

Yan güller üstüne nisansn güzel

Bülbüller sahrada bayram ediyor

(Ayetikürsi) 'yi okur dilinde

Nurdan kadeh ile bade elinde

Aslsam da ölsem zülfün, telinde

Siyah ebrularn bin kan ediyor

SÜLEYMAN'm öl ayrlma izinden

Gün domadan üç nur doar yüzihden

Bin dertli derman bulur sözünden

Cihan o dilbere yanp gidiyor

*



AKR
(XIX)

irab- (ledün) 'den içen çeker dem
(elest) bezminden mestaneler var

lade-i akn eden, âdem
irer mi mescide meyhaneler var

I
Meygeden aka giren aylmaz
Varlk kumam meydana yaymaz
Dünyay, âlemi zerreye saymaz

Zincir-i gam çeken divaneler var

[emanke olann yay yusilr

'ehlivan âlemde basar baslr
Srenler klc ara aslr
5u meydanda bunca merdaneler var

Âlemi hazr bil bâtn ü zâhir

Olaym der isen bu yolda mahir

Harabat ehline hor bakma AKR
Defineye malik viraneler var



ZAHMÎ

(XIX)

— 1—
Ger sorarsan ârâmm
Lâmekândr duram
Bilmek istersen namm
Bir noktadr sbam

Anla nasl zevkim var

Fevkten fevke fevkim var

Her mahalde avkm var

Ay ile gün çram
ön ik bin yolm var

Yirmi sekiz elim var

Yetmi üç bin düim var

Doksan bindir kulam

Bülbül tüyün yolard

» Gonca güller solard

Cihan içre dolard

Görünseydi ayam
Her sfatta sfâtm
Nuh'ta gizli necatm
Hzr'a verdim hâyâtm
Hzr'a verdim hayâtm
Zulemattr otam

Abitlere mabudum
Sacitlere mescudum
Kastlara maksudum
Ne yakn ne ram



Her can içre cânânm
Ne küfrüm ne îmanm
Böyle küçük rühbanm
Ar ve kürsi kalpam

ZAHMÎ sana çok demem
Hem vardr hem yok demem
Mutlak §u, kör, Hak demem
(HAK) kamu solum sam

— 2 —
Gani Mevlâ'm dütüm akn od'una

Ak od'una dütüm cierim kebap

Söyündürmez âp

Âp akyor benim iki gözümden
Grözümden akan ya hep olur arap

Kerem et ya Rap

Kerem et ya Rabbi halim yamandr
Yaman oldu halim sana ayandr
Ayan oldu beyan... âhir zamandr
Ahir zaman oldu oku dört kitap

Bulasn sevap

Sevap ister isen seherde uyan

Uya^ seher vakti alasn meydan
Meydana girmiim bu sinem üryan

Üryan olur sinem ey Âlicenap

Eyledim Hicap

Hicaptan baladm güzel feryada

Feryat eyliyorum dilim duada

Duadan ayrlmam dar- dünyada

Dünyada yok imi ZAHMYA ahap
Olmuum türap



Talib-i Hak ermiin ya erenlerden misin i

Yoksa kim rehber misin, rehberlenenlerden misii

Puta-i srr- hakikatten szlm ehl-i dil

Mayesi gevher misin, gevherlenenlerden misin

Nice zat rah- Ali'ye oümle biat ettiler
,

Bende-i Hayder misin, Hayder'lenenlerden misi
Baz münkir sureta erkân- Hak'tan dem vuru
Zümre-i Cafer' misin, Cafer'lenenlerden misin

Böyle eara nazire dil dolatrmâkla
ZAHMYA söyler misin söylenenlerden misin



EDP HARABI

(XIX)

Daha Allah ile cihan yok iken

Biz an var edip ilân eyledik

Hakk'a hiç bir lâyk mekân yok iken

Hanemize aldk mihman, eyledik

Kendisinin ismi henüz yok idi

îsmi öyle dursun cismi yok idi

Hiçbir kyafeti resmi yok idi

ekil verip tpk insan eyledik

Allah ile ite burda birletik

Nokta-i amaya girdik yerletik

Srr- Küntü kenz'i orda söyletik

sm-i erifini rahman eyledik

Aikâr olunca zat ü sfat
(Kün,) dedik var ettik bu semavât
Birlikte yarattk hep kâinat

Nam ü niamn cihan eyledik

Yerleri gökleri yaptk yedi kat

Alt günde tamam oldu kâinat

Yarattk içinde bunca mahlûkat

Erzakn verdik ihsan eyledik

Aslsz faslsz yaptk cenneti

Huri glmanlara verdik zineti

Türlü vaitlerle herbir milleti

Sevindirip âd ü handan eyledik
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Bir cehennem kazdk gayetle derin

Lâf atei ile eyledik tezyin

Kldan gayet ince klçtan keskin

Üstüne bir köprü mizan eyledik

Gerçi (kün) emriyle var oldu cihaa:!

Ar, kürsü gezdik durduk bir zaman

Bo kalmasn diye bu kevn ü mekân

Âdemdin halkn ferman eyledik

Ârif olan bilir srr- müphemi

izhar etmek için ism-i A'zam'i

Çamurdan yuurduk yaptk Adem'i

Ruhumuzdan bir ruh revan eyledik

Adem ile Havva birlik idiler

Ne güzB bir mekân bulduk dediler

Cennetin içinde buday yediler

Sürdük bir tarafa pûyan eyledik

Âdem'le Havva'dan geldi çok insan

Nebiler, veliler oldu nümâyân

Yüz bin kere doldu boald cihan

Nuh nebiyullah'a tufan eyledik

Salih'e bir deve eyledik ihsan

Kayann içinden çkt nagehân

Pek çoklar buna etmedi îman

Anlan hâk ile yeksan eyledik

Bir zaman Eshab- Kehf'i uyuttuk

Hazret-i Musa'y Tûr'da okuttuk

ît'e çulha yaptk bezler dokuttuk
;

îdris'e biçtirip kaftan eyledik
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Süleyman' dehre sultan eyledik

Eyyub'a acdk derman eyledik

Yakub'u alattk nalân eyledik

Musa'y uayb'e çoban eyledik

Yusuf'u kuyuya attrm idik

Msr'da kul diye sattrm idik

Züleyha'y ana çattrm idik

Zellesinden bend-i zindan eyledik

Davut peygambere çaldrdk udu
Kazadan kurtardk Lût ile Hud'u

Bak ne hale koyduk nar- Nemrud'u
brahim'e ba ü bostan eyledik

IsmaiFe bedel cenneten kurban

Gönderdik adoldu Haiil-ür-rahman

Balm kamn bir hayli zaman
Yunus Peygambere mekân eyledik

Bir mescide soktuk Meryem anay
Pedersiz dourttuk orda sa'y
Bir aaç içinden Zekeriya'y

Biçtirip kamn rizan eyledik

Beyt-i Mukaddes'te Kudüs ehrinde

Nehr-i eria'da Ürdün nehrinde

Tathir etmek için günün birinde

Yahya'y, sa'y üryan eyledik

Böyle cilvelerle vakit geçirdik

Bu enbiya ile çok i bitirdik

Baka bir Nebi-yüz-Zian getirdik

Amn her nutkunu Kur"an eyledik
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Küffar- Kurey'i ettik bahane

Muhammed Mustâfa geldi cihane

Halk davet etmek iqm îmane

Mürteza'y ana ihvan eyledik

Ana kyas olmaz asla bir nebi

Nebiler ahdr Hâkk'm habibi

Dünyann ukbanm odur sebebi

Biz onu Nebi-yyüz-zian eyledik

Hak Muhammed Ali ile birletik

Hep beraber (Kabe kavseyn) e gittik

O makama pek çok muhabbet ettik

(Leylet-el esra) y seyran eyledik

Bu sözleri sanma her insan anlar

Ku dilidir bunu Süleyman analar

Bu srr- müphemi ârifan anlar

Çünkü cahillerden pinhan eyledik

Hak ile hak idik biz ezelîde

Ta ruz- (elest) te, (kalû belî) de

Mekâni- Hûda'da bezm-i Celî'de

Cemalini gördük îman eyledik

Sözlerimiz bizim pek muhakkaktr

Doan, ölen, yapan, bozan hep Hak'tr

Her nereye baksan Hak, mutlaktr

Ahval-i vahdeti beyan eyledik

Vahdet sarayna girenler için

Hakk' hakk-el-yakîn görenler için

Bu srr HARABÎ, bilenler için

Birlik meydannda cevlan eyledik
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Kâf u nûn hitab zahir olmadan

Biz bu kâinatn iptidasyz
,

Kimseler vâsl- didar olmadan

01 (kabe kavseyn) in (evedna) siyiz

Yok iken Adem'le Havva âlemde

Hak ile Hak idik srr- müphemde
Bir geceoik mihman kaldk Meyem'de
Hazret-i îsa'nm öz babasyz

(Küntü kenz) srrnn olduk âgâh
Aynelyakîn gördülc cemalUllah

Ey hace bizdedir srr- ilâhî

Hünkâr Hac Bekta fukarasyz

Bize peder dedi tfl- Mesiha

(Rabbi erini) diye çard Musa
(Lenterani) diyen biz idik ana

Biz Tur- Sina'nn tecallâsmz

Zahida anmz (înnafetahna)

HARABÎ kemteri serseri sanma
Bir kl krk yarar kâmiliz amma
Bir kl krk yarar kâmiliz amma
Pirim Balum Sultan budalasyz

* *



SAMH RFAT
(1874 - 1933)

Hezaran per açp reng ü ziyadan :

Üfûl etmi§ güne sahn- semadan

ebistan- elem hâli sadadan

Gönül pürgirye hal-i inzivadan
]

Bu demdir tab'mn devr-i melali

Sever zulmetle gönlüm hasbihali

Sadalar duymann, var ihtimali

Karanlklarda a'mak- hafâdan

lâhî merebim vahdetperestim

arab- cilve-i hayretle mestim

O sagardr ki zinetsaz- destim

Dolar humhane-i Al-i Aba'dan

Uzaktan yalvarp ebr-i bahara

Derim gel öyle meylet bir kenara

Hüseyn'inden haber ver kalb-i zâra

Eer geçtinse det-i Kerbelâ'dan

Ne beklersin klp ey bad- ebhîz
\

Demadem turra-i ezhan tehziz

Getir lûtfeyle bir bûy-i dilâviz

Meam- câne kabr-i Mürteza'dan

Ne mümkün sevmemek SAMH Hüseyn'i

Kabûl eyler mi insan böyle eyni
Resûl-ü Kibriya*nn nur-u ayni

Muazzezdir benimçin enbiyadan

* *



EIZA TEVFÎK .

(1868 - 1949)

Bana sual sorma cevap müküldür
Her sim ben sana açamam hocam
Hakk'm hazmesi dar deüdir

Cami avlusunda saçamam hocam

Kayd-i âhiretie dümem mihnete

Ben bunda memurum imdi hizmete

Hayvan otlatrken gidip cemete

Sana hülle donu biçemem hocam

Mi'rac anlatma eek deilim

Bildiin kadar da melek deilim
Günahkâr insanm ördek deüim
Bu ar gövdeyle uçamam hocam

Halka korku verme velvele salp

Dünya ve âhiret bu köhne kalp
Ben softa deüim cübbemi alp

imaret imaret göçemem hocam

Ölümden ürker mi er olan, kimse

Çoktan mazhar oldum ben hak nefese

Bu demi sürerken ecel gelirse

îimi brakp kaçamam hocam

arab menetme o deil hüner

Âkm badesiz bam pek döner

Gönlümde muhabbet atei söner

Özrüm var sade su içemem hocam



Nar-1 cehennemi önüme sürme

Günahm döküp kayglar verme

Kitapta yerini bana gösterme

Ben pek o yazy seçemem hocam

FEYLESOF RIZA'ym dinsiz anlama

Dini ben örettim kendi babama
Her ipte oynadm canbazm ama
Srat köprüsünden geçemem hocam



TEVFK FKRET (*)

(1868 - 1914) '

Halûk'un Amentüsü

Bir kudret-i küUiyye var ulvî ve münezzeh.

Kudsî ve muallâ; ona vicdanla inandm

I

Toprak vatamm, nev'-i beer milletim... nsan
nsan olur ancak bunu iz'anla, inandm

eytan da biziz, cin de, ne eytan, ne melek var;

Dünya dönecek cennete insanla inandm.
Ftratta tekâmül ezelîdü*, bu kemâle

Tevrat ile, încil ile, Kur'an'la inandm.
Ebna-yi beer birbirinin kaderi... Hülya

Olsun, ben o hülyaya da bin canla inandm,

insan eti yenmez; bu teselliye içimden

— Bir an için ecdadm nisyanla — inandm
Kan iddeti, iddet kan besler ; bu muâdât
Kan ateidir, sönmiyecek kanla inandm.

Elbet u mezar ömrünü bir har-i ziyahîz

Takibedecektir, buna imanla inandm.

Akln, o büyük sâhir-i i'cazm önünde

Bâtl geçecek yerlere hüsranla, inandm.

Zulmet sönecek, parlyacak hakk- drahan
Birdenbire bir tabi-i bürkânla, inandm.

Kollar ve boyunlar çözülüp balanacak hep

Yumruklar o zincr-i hurûanla, inandm,

Birgün yapacak fen u siyah topra altn,

Her ey olacak kudret-i irfanla... nandm.

(*) Tevfik Fikret'in Bektailii hakknda hiçbir kayd ve rivayet
mevcut deildir. Biz de bu iddiada deiliz; ancak bütün Bektai ede-
biyatnda tekrarlanan temel inançlar Tevfik Fikret "Amentü" sü
ile en veciz ve en ileri bir zihniyetle ifade ettii içindir ki (Krklar
Meclisi) ni bu büyük airle kapadk. K. B. M. ö.

SON



SÖZLÜK

(Bu söztükte kelime ve deyimlerin tasavvufî ma-
nalar üzerinde fazla durulmam, sadece iirlerin an-
laümasm kolaylatracak ekilde karlklar veril-
mitir,)

Abat: mamur, baymdr,
en.

Ab- Kevser: Kevser suyu,

Kevser: cennette bir ne-

hir

Âbit: ibadet eden.

Âdem: kutsal kitaplara

göre ilk yaratlan insan.

(Kâinat özü)

Adem: yokluk.

Agâh: vakf, haberdar

Aheste: yava.

Ahrkâr: en sonunda.

AM Abâ: Ali, Fatma, Ha-
san, Hüseyin.

A'mak: derinlikler.

Anasr: ate, hava, toprak,

su.

Anka: ismi var, cismi yok
efsanevî bir ku

Ap: su

Aram: dinlenme.

Arif: hakikati büen.

Asa: sopa, denek.
Asa: gibi.

Asiyap: deirmen.
Aikâr: belli.

Ayakda: Kadeh arkada
Ayet-el-kürsi: Bakara Sû-

resinde (Kürsî) âyeti.

Aytmak: söylemek.

Ayine: ayna.

Ayin-i cem: içki ve muhab-
bet âlemi.

Ayn: göz

Ayne-eî-yakin: görerek bil

me; Hakk'a yaklama.

B

Bait: uzak.

Basîr: gören, görücü.

Bât: rüzgâr.

Bâtm: içyüz (Tann)
Beli: evet.

Bent: ba
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Beyt: oda.

Beyt-î mukaddes: Kudüs'-

te bir mabet.

Beytullah: Kabe.

Bezm: Muhabbet meclisi,

içkili meclisi.

Bezm-i celi : Tanr'mn gö-

ründüü meclis.

Biat: kabul ve tasdik et-

mek.

Ca'fer-i Sadk: Tarikat

mensuplarnca en ulu

tamnan on iki imamdan
biri.

Cay: Yer, mahal, taraf.

Cemal: yüz, Tanr'nn te-

cellisi» görünmesi.

Çak olmak: parçalanmak,

yarlmak.

Çalap: Tanr.

Bahleylemek: karmak.
Dam: tuzak.

Damen: etek.

Dâr: daraac, sehpa.

Dârât: süs.

Define: hazine.

Bikarar: Kararsz.

Bimekân: yersiz.

Bimürüvvet: hayrsz.

Bivefa: vefasz, sözünde

dürmyan

Buy: koku.

Bünyat: temel.

Bürç: hisar kulesi, kule.

Bürkân: volkan.

C —
Ceme: (cemel) deve.

Cevr: Eziyet» sknt.

Cibril: Cebraü; Tanr üe

peygamberler arasnda

vastalk yapan melek.

Cüda: ajTi.

Çarl: felek, dünya.

Çem: göz.

D —
Demadem: daima, sk mk.

Delil: klavuz.

Deliv: kova.

Derun: iç.

Dest: el.

J>et: ÇÖL



Dil: gönül.

Dilâviz: gönül çekici, gö-

nül okayc.
Dildar: sevgili.

Dîdar: güzel yüz.

Divan: hüküm ve karar

verecek meclis.

Drahan: paklak.

Dolu: rak dolu kadeh.

£bna: oullar.

Ebr : bulut.

Ehl-i beyt: Hazret-i Mu-
hammed'in aüesi.

Elhak: dorusu.
El-hakku-azharu mîne -

ems: 'Tanr güne gibi

görülebüir" manasna.
Emr-i marûf : din gerein-

ce yaplmas lâzm olan

emirler.

Encam: son, netice, âkibet

Enelhak: Ben Tanr'ym
(Hallâc- Mansur'un sö-

zü)

Enis: yakn.

Fa (etmek): aça vur-

mak.

Fatma ana: Hazret-i Mu-

Dört kap: erait, tarikat

Marifet Hakikat.
|

Dört kitap: Zebur, Tevra
\

Incü, Kur'an.

Dût: duman.

Dühan: tütün.

Düldül: Hazret-i Ali'ni

at.

Dür: inci.

Düzah: cehennem. i

E — il

Enver: çok nurlu, parlak

Erkân: usûl, âdap; yit

sra.

Ervah: ruhlar.

Eshab: Hazret-i Muham-
med'in yakn arkada-

lar,
j

Eshab- kehîf: Tanr'nitf

birliine inanp da put-

perestlerin errinden bir

maaraya sman yedi

ahs. (Bu maara E-

fez'de dir.)

Evedna: (Kâbe Kavseyn)

e bak.

Ezel: en evvel.

F
hammed'in kz, Ali'nft

kars.
Fehm (etmek)? anlamak.
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Ferhat: Sevgilisi uruna
dalar yaran masal

kahraman.
Ferra: döeyen.

Feridun : zenginlii ile

Gaffar-iiz-zünub: günah-

lar balyan.
Gaflet: bilmezlik.

Gammaz: koucu.
Ganî: zengin, cömert.

'Gavvas: dalgç.

Geda: dilenci.

Gencme: hazine, gene.

Gevher: elmas, kymetli

ta.

Hafâ: gizlilik âlemi.

Hafi: gizli.

Hâk: toprak.

Hakayk: hakikatler.

Hakkalyakîn: bir eyi bü-

tün özellii ile bilme.

Hallâk: yaratc, Tann.

Hâli: bo.
Hân: hakan, hükümdar.

Handan: sevinçli.

Harabât: meyhane.

Hâre: ipek.

HasbettenliUah: Allah n-

mehur bir tran hüküm-
dar.

Fevk: üst, yüksek.
Firkat: Ayrlk.
Ftrat: yarath.

Giryan: alyan.
Glaf: küf.

Güman: cennetteki genç

delikanllar.

Gybet: aleyhinde konu-
ma.

Gülbank : Yüksek sesle

hep bir azdan bar-
ma.

Güman: üphe.

zas için.

Hasbihal: konuma, soh-

bet.

Har: toplanma.

Hayder-i Kerrar: Hazret-i

Ali.

Hemrah: yolda.

Hemyar: çok yakn dost.

Hayrülbeer: Hz. Muham-
med.

Heva: heves.

Hezeran: binlerce.

Hicap: utanç.
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Hcî: ayrlk.

Hidayet: doru yol, do-
ruluk.

Hzr: Musa zamannda
yaam bir peygamber.

Ölmezlie eritii ve s-

kntda olanlara hiç um-
madklar bir srada

yardm ettii söylenir.

Hûban: güzeller.

î^caz: âciz düüren,

îhvan: kardeler, yolda-

lar.

llâ: inançta lüzum ve s-

rar.

maret: medreselerde ö-
rencilere yemek dat-
lan mutbak.

Innafetahnalek : Kur'an'da

bir sûre.

Kabâ: elbise.

Kabe kavseyn: Peygam-
berin Hakk*a yaknl
iki ok mesafesi kadar,

yahut daha yakmd"
manasmdâdr. (Necm
sûresi, 9. âyet)

Kadem: ayak.

Huk: ahlak, huy.

Hülle: bir çeit elbise.

Humlane: meyhane.

Hûnap: kanl ya.

Huri: cennetteki güzel kz-

lar.

Huruan: coan, çalyan.

Hüsran: pimanlk.

Hüveyda: belli, açk.

1—
,

,

nziva: çeküip bir kenarda

oturmak.

radeci cüz-î: insann ira-

desi.

Iskat: ölünün günahlarn
afettirmek için yaplan

dua töreni.

IsÜya : müsavi olmak, eit.

lz*an: anlay.
zzet ile: sayg ile.

K — ,
-

.'
r-^;^::

Kaf : ösküere göre dünya-

mn snrn tekü eden

da.
Kâf, ha: Kur'an'da bir sû-

re.

Kâf u nun: (kün) var ol.

Kakmak: baa kakmak,
' tekdir etmek;



Kalla: imdi bu türlü, az

sonra baka türlü söyli-

yen.

Kalu beU (belâ): Elestü

birabbiküm hitabna

ruhlarn cevab: ''Evet

dedüer"

Kân: maden.

Kande: nerde.

Kang: hangi.

Kani: hani.

Kâr: i, kazanç.

Karave: kul.

Karun: Hz. Musa'mn ak-

rabasndan çok zengin

bir adam.

Kasavet: sknt, üzüntü.

Kayd: düünce, tasa.

Kelâm: söz,

Ketm: gizleme.

Kemanke: okçu.

Kemer-best: kemerle ba-
lanmak.

Kemter: âciz, zavall.

Kes: insan.

Kekül : dervilerin yemek
kab.

Lâ: hayr.

Laîm: lanetli, eytan.

Lâek: üphesiz.

Keti: gemi.

Kevn: varhk.

Kisvet: elbise.

Kmamak: ayplamak.

Krklar: Bektaüerce, Haz
ret-i Fatma'nm evinde

yaplan bir toplantda

Hazret-i Ali'den feyz a-

lanlar. Bu toplantya

sonradan Hazret-i Mu-
hammed de itirak et-

mitir.

Kûh: da .

Kutsi: kutsal.

Kutup: Heri ve kâmil in-

san, büyük mürit.

Külli: bütün.

Kllü men aleyha fan: on-

dan (Tanr'dan) baka
her ey ölür.

Kün: var ol.

Kuntü kenz: "Ben gizli

bir hazine idim".

Ktirsi: taht, ar; Tanr'mn
makam.

Ledün: içyüz, Tanr.

Leyle-tel-esra : miraç ge-

cesi.



— M
Maan: manalar. Mihman: misafir.

Mah: ay. MiTaç: Hazret- Muham-
Ma hazar: hazrda bulu- med m Tanr üe bulu-

nuveren yiyecek. mas.
Mahfi: gizli. Muâdât: dümanlk.
Mani: mana, anlam. Mualla: çok yüksek.

Masiva: Tanrmdan baka Muazzez: çok azz
her ey. Muhip: sevgili, ahpap.

Matlap: dilek, istek. Muhkem: çok salam.
Mekân: yer. Muhtefi: gizlenmi.

Mekr: hile. Mukim: oturan.

Melâmet: kmamak; kman- Müddei: iddia eden.

mak. Müfsit: ie fesat kart-
Mengû: küpe. ran, i bozan.

Mesacit: Mescitler, Münafk: Nifak sokan.
Mescut: kendisine secde e- Münezzeh: tertemiz.

dilen.

Mesiha : Hazret-i îsa.
Münkir: inkâr eden.

Mest olmak: kendinden Müphem: belli deil.

geçmek, serho olmak. Müptelâ: tutgun.

Meam: burun. Mürg: ku.
Meayih: eyhler. #1 Mürit: doru yolu goste-

tâ r^^-Merep: huy, tabiat.

Meygede: meyhane. m1Mütaka itiyakh, arzulu.

N —
Nadan: cahü. Nar: ate.

Nâcar: çaresiz. Necaset: insan pislii.

Nagehan: anszn. Nemet: keçe.

Nalân: alyan. Nikap: yüz örtüsü, peçe,

Nan: ekmek. Nöker: kul.
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Nu (etmek) : içmek.

Nuirevai: mehur bir I-

ran hükümdar.
Nümayan: görünen.

— O
Oniki imam:

1 --Ali 7 —

.

Kâzm
2 -- Hasan 8 — Rza
3 -- Hüseyin 9 — Hadi
4 -- Zeynelabidin 10 — Naki
5 -- Bâkir 11 — Askeri

6 -- Cafer Sadk 12 —
— P —

Mehdi

Pay : ayak.

Pâyan: nihayet, son.

Per: kanad,

Pervaneve: Kelebek gibi.

Perverdigâr: Tanr.

Pest: aa.
Peyman: yemin, and.

Eabbi erinî: (Tanrm ner-

desin?) Hazret-i Musa'-

nn hitab. Tanr, *'len-

teranî" beni göremezsin

mukabelesinde bulun -

mutur.

Rah: yol.

Rahman: merhameti çok
;

Tanr.

Rahan: parlak.

Ref* etmek: kaldrmak.

B

Peymane: kadeh.

Pinhan: gizli.

Puta: içinde maden eriti-

len kap.

Pûyan: dolu.

Ptir-girye: Çok alyan;
çok kederli

Rehnüma: yol gösteren.

Resûl-ü-Ekrem : Hazret-i

Muhammed.
Revan etmek: saçmak.

Rind: Filozof tabiatli.

Ru: yüz.

Ruh: yanak.

Ruhsar: yanak.

Ruh-ül-kuruüs : Cebrail.

Rûz: gündüz.

Ruzigâr: zaman.

Ruhban: papaslar; papas.



Saar: kadeh.

Sada: sadç.
ahap: sahabeler, peygam-

berin yakn arkadalar.

SâMr: büyücü.

Sahn: Meydan.

Sakahüm hamri: Kevser

arab.
Sala: haydi gel diye ba-

rma.
Sayvan: çadr.

Seb-ul-mesani: Fatiha sû-

resi.

Sem'a: zikretmek.

Semavat: gökler.

Semî': iitici.

Ser: ba.

Settar: örten.

ad: sevinçli.

ah- Merdan: yiitler a-
h; Hz. Ali.

ah-i Velayet: Velilerin

ah ; Hac Bekat Veli

am: akam; bat.

ayi olmak: duyulmak,

söylenmek.

ebistan: harem dairesi,

yatak odas.

Server: bakan.
Seyir yeri: Rüya âlemi,

görünme yeri.

Seyran: rüya, görünü.

Seyr-i fiUah: Tanr'y gör

me.

Sin: mezar.

Sine: göüs.
Sîrap: doldurmak.

Sirik: gözya.
Siyaset (siyasete dü
mek) : mahkemeye d'"

mek.

Sibak: sözün öncesi.

Sfat: sfatlar.

Sipihr: kâinat, felek.

Sureta: görünüte.

Süphan : Tann

ecaat: yiithk, mertlik.

em': mum.
ep: gece.

ephiz: gece vakti uyam]

kalkan.

erik: arkada, e.

ermende: utanm, mah
cup.

eyn (in) : Ayp.

ikeste: krk
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Tab*: huy, tabiat.

Tabi: parlaklk.

Tablbaz: davulcu.

Takdir: kader, talih.

Tamu: Cehennem.

Ta'netmek: bet dua et--

mek, ilenmek.

Tay: denk, eit, e.

Teberra: Tanrdan baka
eyden yüz çevirme.

Tecellâ: görünmek.

Tehzîz: titretmek.

Tene-dil: gönülden susa-

m, hasret çeken

Tevella: birisini dost edin-

mek (Hz. Ali hakknda)
Tezyin: süslemek.

Tilâvet: okunma; kutsal

kitaplarn okunmas.
Tir: ok.

Tfl: çocuk.

Tlamnak: kesilmek.

Turra: zülüf.

Türe: kanun, âdet.

Ukba: ahiret.

tllvî: yüksek,

ürfane: arifane.

Urum diyar: Anadolu.

Üryan: çplak.

^ Ü
Üçler: Evliyaln en yük- Üfûl: sönmek, yok olmak,

sek derecesinde bulunan Ül-ül-ebsar: Tanr,

üç kii.

^ V —
Vahdet: birlik; yalnzlk; Vâsl: erien,

teklik (kesret vahdetin Vebal: günah,

zuhurundan baka bir Vecih : yüz.

ey deüdir.)

Yahi: iyi.

î^aman: kötü, zararl.

Yank: sesin aksetmesi.

Yasin: kur'an'da bir sûre.
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Vediler: Üçlerden sonra

gelen evliyalar.

Yeksan: bir, beraber.

Yekta : bir tata, ayni ma-

dende.

Yezit: Muaviye'hin olu.

Hazret-i Hüseyn-i Ker-

belâ'da ehit etmitir.

Z —
Zahir : d görünü.^

Zâr: inliyen.

Zi: hey.

Züle: (?) Zillet, aalk.
Zinetsaz: süsleyiei.

Ziyahîz: k hznda.
Zülfikar: Hazret-i Ali'nin

klc
Zulemat: Karanlklar,

Zu'm : kanaat, inanç.



stanbul'da Ankara caddesinde 131 numaral ''Gay-

ret" Kitaphanesinde satlan kitaplardan bazlar:

Kr§.

spiritualizm - Ruh Ansiklopedisi Kudav S Akav 500

Spiritualizm - Ruh Aliemi 500

Ruh ve Ölüm Ötesi TVT Tnrtö'rl 150

Abdulkadir Geylani M. Erturul 150

Muhiddini Arabî M. Erturul 250

Hazret i Ali M Ertu^rull 100

Ruhlar Konuuyor M Afsaro^l 150

Gönül Pnarndan Damlalar TVr A "fifîTn^l 100

Tevfik Fikret 200

Allah (nefîs ciltli) 250

Haci Bayram Veli M. Ali 150

Varidat Süleyman Çelebi 1000

Rihlar Arasnda ( ciltli

)

F)r Bpd-'i 400

Hakikat Yollarnda 1 — 5 R. Bal Han 250

Felsefe tarihi 350

Tarih Boyunca Ahlâk R Balaban 300

Mezmurliar 50

însanlg:n Balangçlar (1 - 3) 100

Aziz Mahmut Hüdaî 25

Hazreti Muhammed Allahm Kulu T? 11 Çillin 600

Yaayan Ölü, ciltli Sa iyi i V fl A vvppd i 250

nsan ve eytan, ciltli 250

Yolcu Nereye Gidiyorsun?,ciltli 350

Son Menzil (ciltli) 250

Yusufçuk (ciltli) 200

Ate Ag-ac (ciltli) 200

Mabette Bir Gece (ciltli) 200

Mesih Paa mam (ciltli) 300

Terez Etiyen (roman) E. Knight 150

Büyük ttmitler (ciltli) 1 - 2 (roman C. Dikens 600

Don Juan M. Zevako 150

Aik Bahçesi (ciltli) B. Cahit 250

250
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Kn.

Hipnoftizma (ciltli) Dr. Janet 400

Siyasî Partiler Niyazi 200

Yeii Türkçe Sözlük (ciltli) Kemal 250

Çocuk Masallar 1-12 kitap (ciltli) 300

Osrrtanlca Türkçe ve T. - Osmanlca îugat (ciltli) 400

nglMzce Türkçe Redhouse lug^at 2500

Hep Bu Topraktan 5 cilt 500

Caz, Piyes..., 50

Bathtiyar Amca (Piyes) 50

Sebze Bahçesinde syan (Piyes) 30

stanbul Albumu (ciltli, fotoraflar) 300

Tenasül Hayatmzn Srlar 100

Bambi, Çocuk Masal (ciltli) 300

Tesviyecilik 150

Radyoda Evin Saaiti V 300

Çplak Dansöz (Polis roman) 15

Sabri Efendinin Gelini E. Ekrem 50

Dinde, limde Rüya 100

ark Güftieleri (1-2) 500

Kimya I. Nakittin 150

Kimya II. 150

Kimya III. 150

Kimya Baikalayas 200

Asri Kerem Orhan Seyfi 100

Yldzlar Arasnda (sinema) T. Aziz 150

Amelî Bankaclk 400

Riza Tevfik ^ 200

Jean d' Agr^ve (roman) 150

Kendi -Kendine Fotorafçlk 1-2 75

Tornada di çekmek Gark Cedvelleri 150

Tütüncülük, Tütün Hastalklar Z. Nafiz 250

Mustafa Reit Pa§a 250

lim karsnda. rk 100

Elektrik Sanayide Tatbikait 1-3 (ciltli 500

Doramaclk, Silicilik, Marangozluk 600

Aaç, Afaç leri Teknol'oijsi 1-2 350
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Kirg.

Türkçe Lu^at (ciltli) Baha Bey 500

Türkçe - ngilizce Reâhouse Büyük Lügat 2000

Bebek Beslemek Dr. Cemal Zeki 100

Çocuk Düürmek 100

Gebelik DoTim m
Ka/dn Rahatszlkltar 100

Hocasz Usul Defteri S. Nihat 150

Pratik Muhasebe 150

Amelî Usul Defteri Tüccarî 150

Amerikan Usul Defteri Kömürcan 150

slâm Tarihi 1 - 10 H. Cahit 2500

Türklerin Tarihi Umumîsi 1-8 "
" 2500

Tiryaki Sözleri C.ahabettin 150

Kara Davut 1-3 N. Nazif 750

Körolu 1-2 400

Deli Deryal 350

Erkek Kz ve Zeyli E (roman) 500

Sönmü§ Yldzitar R. Nuri 250

Gebelik Dr. Besim Ömer 100

Çocuk Beslemek 150

Nufus Meselesi 75

Sanayi Hendese 1-2 Salih Muraft 300

Otomobil, Traktör Selahattin 250

Sanayi Demir Teknolojisi 300

Yaamak m Bu (roman) K. Rag'p 200

Ferg^ane Güzeli (roman) C. Zeydaîn 300

Evlad Vatana 150

ngilizce Gramer (1-2) 350

Bankaclk, Banka Muhasebeleri I. Arapyan 250

Zoraki Tabip Moliyer 50

Merakî 50

Yorgaki Dandini 50

Muhadderat (ciltli) Fatma Aliye 300

Mehmetçik Avrupa4-a 300

Nasrettin Hoca Köprülü Fuat 150

Hava Edebiyat 150
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Kr.

îsUunbul Müftüsü

Ömer Riza

Elmal Hamdi

Adab Muaer&t Saffet Ziya

Çocuklarmzn îstidatlar

Tcribiy© rade
arlok Holmesin Sergü2jetle.ri

Felsefe - limi Ahval Rul
Riyaziye Cep Muhtaras
Büyük lmihal 1-16
Kurandan Ayetler, Nesirler

Kuran dili, 1-9 Tevsir

Bektailiin ç Yüzü 1-2
Bektai iirleri ve Nefesleri

Kuran- Kerim (ufak boy)

Kuran- Kerim (orta boy)

Kuran- Kerim (büyük boy)

Kuran, (büyük boy) Kajrmak Kât
Tanr Buyuruu 1-2 Ömer Riza

Dinlerin Tarihi

Baht Kitab
Hz. Muhammedin Mektuplar
Umumî Cep Atlas (Corafya)

kadn ^ Erkek Hayat
Asrî Demokrasiler 1-4 H. Cahit

ngiltere Tarihi 1-5 "

Ruh ve Beden (tercümie)

lim ve Din (tercüme)

Oullarmz (tercüme

)

Kzlarmz (tercüme)

Psikoloji (1-2
Din Hayatnn ptidaî ekilleri 1 - 2

Hürriyet

Hürriyet Vicdan (tercüme)

Senayi Nefisenin Meneleri

Niçin Aldatrlarm
Rusya Tarihi (tercüme)

Kenan Rufaî

Karolina 1-3 (roman) tercüme

150

50

250

350

200

150

1000

500

5000

600

300

200

350

750

1000

2000

350

100

150

100

400

1000

1500

250

300

200

200

500

500

250

300

300

250

400

400

1000
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Kxs.

Amber 1 - 3 (roman) tercüme 900

Üç Ak (tercüme) Cronin 500

Yldzlara Bakarken 350

Cennetin Anahtar 350

ahika 400

Gece Nöbeti 250

Ak Emrediyor >> 400

l2wirap Kadn (tercüme' 250

Jak Aîphouse Daudet 400

Kibar Faliieler Baizac 400

Hep Senin çin P. Buck 300

Ak m, Gurur mu? 300

ntikam 1-2 Mielf Zevako 500

Kaprtan 1 - 2 >; )> 500

Buridan 350

Ecel Köprüsü 300

KaSraman Kz 500

Pardiyanlar 1-10 2750

Borjia 1-3 1000

Kanl Saltanat 1 - 3 750

Kraliçenin Gerdanl A. Düma 300

Josef Balsamo 1-2 1000

Haramon Gönülleri 300

Saray întrikalan Miel Zevaio 400

Paris Esran E. 8ü 300

Para Emil Zola 400

Ak Uçunmu M. Yesan 200

Ben Hiç Sevmedim E. zzet 200

Sen de Seveceksin E. zz^ 250

Zavall Necdet S. Nezihi 100

Marion M. Bam 300

Sevememek A. Maurois 250

Beethoven 300

open 250

Timür 250

Küçük Kadnlar 250



BUH ANSKLOPEDS
SPlRÎTU ALÎZM

Yazajlar:

Islak Lûtfi Kuday Dr. Sevil Akay

Spritualizm ve özü: Tek aslî din, dinlere, nh felsefelerine,

ideal aMâk vc hayata dair inoelemeller Spfitufillizm kolla-

rnda rastlanan tâbir ve stlaihlann izahlar.... Ruhun varh-
gn, ebedîliti meselesi öbür âlemdeki durumu, âlemlerin de-
-itirmesi, tekâmül ekilleri, ruhlarn kâinat muvacehesin-
de vazifeleri, ruh ve madde münasebetleri, ruhlar arasnda-
ki münasebetler, ruhlarn insanlarla olan münasebeti Spi-

ritualizm, rüya ve sun'î rüya, manyetizme, telepati, fakirizm,
teozofi - tasavvuf, okültizm, cin, melek, eytan v.s.

Alt kmmâSin ibaret takm, Fiyat: 500,

nefis ciltlisi 750 kuru

Sahibi, Nairi ve sat yeri:

Gayret Kitabevi, Ankara Caddesi —^ tsianbul



SPÎRtTUALtZM
SPRÎTÎZM — FAKRZM — MANYETZM

Yaaanlar:

shak L. Knday Dr, Ali S, Akay

çindekilerden: Önsöz — Spritualizmin mahiyeti — Ruh
nedir — Melyomluaun mahiyeti ve nevileri — Mehur
Medyomlardan Amerikal dâhi A. b. Davis — Ruhlarla ko-
nuulabilir mi - Nasl konuulur, — Muhtelif din ve felse-

felerin Tanr, hilkat ve ahîret telâkkileri — Rüyalar

—

Materyalizm — Maji ve Astroloji — Manyatizma ve Hipno-
tizma nedir, nasl yaplr; Tedavideki rolleri — Denekle
yer altnda Su, Petrol, Altn ve Gümü ffibi kymetli maden-
ler bulanlar — Spritizme ve Allan Kardec; Spiritizmin
memleketimizdeki akisleri — îlâhî Vahiy — YoRzm, Fa-
kirizm — Telepati — Klervayas — Opsesyon — Habis ruh-
lar — Mehdi akidesi ve Ahmedi Kaydanî (Yirminci asrn

en büyük medyumu). Ölüm - Hayat v.s.

Dört yüz büyük sayfay mütecaviz ve pek çok lüzumlu, fay-
dal olan bu kitap be yüz kuTu$ fiyatla stanbul Ankara
Caddesinde "Gayret" Kütüphanesinde satlyor. Taraya ta-

ahhütlü pof-^a ücretiyle alt liradr. Mütalâasn hararetle
tavsiye ederiz.

Fiat : 500, nefî^ ciltlisi 750 kuru

Sahibi, Nairi ve sat yeri:

Gayret Kitabevi, Ankara Caddesi — stanbul
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